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VOCO Retraction Paste
PASTA DE RETRAÇÃO PARA ALARGAMENTO TEMPORÁRIO  
E SECAGEM DO SULCO GENGIVAL

Fácil  
aplicação no 

sulco



NOVO

Indispensável em qualquer consultório!

A VOCO Retraction Paste é um auxiliar indispensável para o 
eficaz alargamento temporário e secagem do sulco gengival. 
Só assim é possível obter uma boa impressão, quer por 
procedimento convencional ou digital.

Ao ser extraída da SingleDose Cap, uma cápsula desenvolvida 
pelos engenheiros da VOCO, a pasta pode ser aplicada 
diretamente no sulco gengival. A quantidade é suficiente 
para até 3 sulcos. Graças ao plástico mole e flexível da 
Cap, a aplicação é mais delicada para os tecidos, sendo 
por isso mais cómoda para os pacientes do que a utilização 
de cânulas de metal ou a colocação de fios de retração. 
A viscosidade da pasta foi desenvolvida especificamente 
para os requisitos clínicos do procedimento. De acordo com 
a pressão aplicada na pasta, a sua viscosidade altera-se 
gradualmente, a assim chamada Viscosity Change. A pasta 
é fácil de extrair, flui bem sobre os tecidos e pode aplicar-
se de modo muito preciso, empregando pouca pressão. No 
sulco gengival, tem consistência firme, o que proporciona 
um eficaz alargamento temporário do sulco.

A ação adstringente do cloreto de alumínio contido na pasta 
estanca possíveis sangramentos e controla a humidade. Já 
depois de um curto período de ação, de 1 a 2 minutos, 
a VOCO Retraction Paste pode ser facilmente removida. A 
pasta pode ser utilizada em alternativa ao fio de retração, por 
exemplo, ou combinada com o fio. Fica então ao seu critério 
optar pela toma de impressão clássica, com um material de 
impressão, ou digital, com recurso a um scanner intraoral.

Indicações

Para o deslocamento temporário da gengiva marginal e 
secagem do sulco gengival com o periodonto saudável, por 
exemplo, antes de

– Moldagens analógicas ou digitais
– Cimentação de restaurações temporárias e definitivas
– Restaurações das classes II e V

Vantagens

•  Ponta fina e flexível – aplicação fácil e precisa no sulco

•  Viscosity Change – a consistência da pasta muda durante 
a aplicação, mediante mais ou menos pressão exercida

•  Boa visibilidade – contraste com a gengiva

•  Procedimento limpo – fácil e rápida limpeza

Formas de apresentação

REF 1012  Caps 25 x 0,3 g

REF 1013  Caps 100 x 0,3 g
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VOCO RETRACTION PASTE

A Simplicidade numa Cápsula

   PASTA DE RETRAÇÃO PARA ALARGAMENTO TEMPORÁRIO  
E SECAGEM DO SULCO GENGIVAL

Impressões perfeitas, controlo da humidade e uma gestão atraumática dos tecidos moles são fatores imprescindíveis 

para a obtenção de margens de coroas precisas e perfeitamente adaptadas, bem como de restaurações duradouras 

e estéticas.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemanha 
www.voco.dental

Servico ao cliente
Linha gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de
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